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ا    ( َواٌل اْقَتَرْفُتُموَه ِشيَرُتُكْم َوَأْم ْم َوَع َواُنُكْم َوَأْزَواُجُك اُؤُآْم َوِإْخ اُؤُآْم َوَأْبَن اَن آَب ْل ِإْن َآ ُق
ِه وَ             َن اللَّ ْيُكْم ِم ي      َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َآَساَدَها َوَمَساِآُن َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإَل اٍد ِف وِلِه َوِجَه َرُس
  )24:التوبة ()َسِبيِلِه َفَتَربَُّصوا َحتَّى َیْأِتَي اللَُّه ِبَأْمِرِه َواللَُّه ال َیْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن

   تهدیديبيان
د       دین محم لين والمجاه يد المرس ى س سالم عل صالة وال المين وال د هللا رب الع ه  εالحم ى آل   وعل

  :عد وأصحابه أجمعين أما ب
رروا                   ة ليب ي بعض التنظيمات الجهادی م العمل ف آثر في هذه اآلونة ادعاء بعض ممن ال خالق له
ل أن نخاطب                    م قب ول له ك ونق ذه الجماعة أو تل ال سلب باسم ه ه من سرقات وأعم مما یقومون ب

دین        الناس أن المجاهدین من هؤالء براء وأننا في          الد الراف ي ب اد ف ا  تنظيم قاعدة الجه د عزمن د   ق  بع
ائهم أو           سلمين أو دم وال الم رض ألم سه أن یتع ه نف سول ل ن ت ل م ث آ ى اهللا أن نجت ل عل التوآ
دین                 أعراضهم بسوء ألن مقصدنا في جهادنا رفع رایة اإلسالم وإنزال أحكام الشریعة نصرة لهذا ال

  ) .إن تنصروا اهللا ینصرآم ( لننتصر بنصره 
يس              فإلى الذین سولت لهم أنفسهم فباعوا الغالي         ة إبل ي قافل وا ف سهم أن یكون بالرخيص ورضوا ألنف

صة من                        اءهم رخي سلمين ودم وال الم وا أم م وجعل إنذار أخير بعد أن سول لهم الشيطان سوء عمله
دوا عن سلب                 أجل دنيا غرور أو متعة زائلة        رحمهم حتى یرت نهدد بأننا سننزل فيهم حكم اهللا ولن ن

  . الناس وترویع اآلمنين واهللا ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير 
  :األسماء اآلتية . وممن یمارس السلب ونهب أموال الناس باسم هذه الجماعة 
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  َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َیْعَلُموَن
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 هـ 1425 ذي القعدة 12                                                                       


